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“ЭРЧИМ” БАГИЙН 25 ЖИЛИЙН ОЙ ТОХИОЖ БАЙНА.

1994 онд анх байгуулагдаж байсан
эрчим волейбол, хөлбөмбөгийн клуб нь
энэ жил 25 жилийн ойтойгоо золгож байгаа
бөгөөд энэ түүхт ойдоо арвин их амжилт
гаргаж ойдоо том бэлэг барьж байна. Энэ
хугацаанд гавъяат дасгалжуулагч-1, ОУХМ22, СМ-40 гаруй, СдМ-20 гаруй төрөн гарч
төр засгийн шагналуудаар олон тамирчин,
дасгалжуулагч, багийн эзэд менежерүүд
шагнагдсан байдаг.
МВХ-ны хамгийн нэр хүндтэй
тэмцээн болох “Үндэсний дээд лиг”-ийн
тэмцээнд Эрчим эмэгтэй баг 5 удаа, ТЭЦ-4
баг нь 6 удаа аваргалж байсан бол МХБХ-ны
“Үндэсний дээд лиг”-ийн тэмцээнд Эрчим
ХБ-ийн баг 12 удаа аварга авч байсан
нь багийн спортын түүхэнд Эрчим гэдэг
нэр маш том орон зайг үүсгэдэг болох нь
харагдаж юм.
Мөн волейболын эмэгтэй баг
үндсэн бүрэлдэхүүнээрээ Азийн наадамд
амжилттай оролцож, МУ-ын шигшээ багийн
50-иас илүү хувь нь Эрчим багаас бүрдэж
2002 оны Зүүн Азийн наадамд мөнгө, 2008
оны мөн тэмцээнд хүрэл медаль хүртэхэд
манай тамирчдын үүрэг роль томоос том
байсан бол Хөлбөмбөгийн шигшээ баг Азийн
клубуудын аварга шалгаруулах тэмцээнд
3 жил дараалан амжилттай өрсөлдөж том
туршлага хуримтлуулаад байна.

Энэ 2019 онд түүхт 25 жилийн
ойгоо угтаж буй Эрчим клубын баг
тамирчид тэмцээн уралдаанууддаа өндөр
амжилтуудыг гарган оролцож байгаа бөгөөд
одоогийн байдлаар Волейболын Үндэсний
шигшээ багт 3 тамирчин, Хөлбөмбөгийн
Үндэсний шигшээ багт 4 тамирчин багтаж
Монгол улсынхаа нэрийг цуурайтуулан явж
байна.
2019 онд Эрчим Волейболын багийн
гаргасан амжилтуудаас:
○○ Насанд хүрэгчдийн улсын аварга
шалгаруулах тэмцээний алтан медаль
○○ Залуучуудын улсын аварга шалгаруулах
тэмцээний алтан медаль
○○ “Тэнүүн Огоо Кап” клубуудын аварга
шалгаруулах тэмцээний хүрэл медаль
○○ “Үндэсний
дээд
лиг”-ийн
аварга
шалгаруулах тэмцээний хүрэл медаль
○○ “Хасу Кап” клубуудын аварга шалгаруулах
тэмцээнд шагналт V байр гэх мэт МВХоос зохион явуулсан тэмцээнүүдэд
амжилттай оролцсон байна.
2019 онд Эрчим Хөлбөмбөгийн
багийн гаргасан амжилтуудаас:
○○ “Мазала
үндэсний
дээд
лиг”-ийн
тэмцээний мөнгөн медаль
○○ МХБХ-ны цомын аварга шалгаруулах
тэмцээний алтан цомын эзэн
○○ “Супер цом”-ын аварга боллоо.
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МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛҮҮД

***
Жил бүр уламжлал болгон зохион явагддаг
компанийн аварга нэгж шалгаруулах 7 төрөлт
тэмцээний сүүлийн тэмцээн болох “Снукер биллъярд”ны тэмцээн 11-р сарын 26-ны өдөр M&O TIME төвд
амжилттай зохион явагдлаа.
Тэмцээнд нийт 21 багийн 42 тамирчин,
ганцаарчилсан төрөлд 27 тамирчин хүчээ сорин
өрсөлдөхөд багийн төрөлд:
●● Турбин цехийн багууд I, II байр
●● ҮЭХ-ны баг III байр эзэллээ.
Ганцаарчилсан төрөлд:
1. ЗЦ-ийн тамирчин Э.Насанжаргал
2. ТЦ-ийн тамирчин М.Батхуяг
3. СХА-ны тамирчин Д.Тулга нар шагналт байруудад
шалгарлаа.

Нийгэм ахуйн хэлтэс

***
Улаанбаатар хотын ДЦС-4 –ийн ПТ-100 турбин
нь цогц туршилтаа амжилттай давлаа.
***
Монголын Волейболын холбооны дээд лигийн
аварга шалгаруулах тэмцээн аравдугаар сарын 25-аас
арванхоёрдугаар сарын 8-ны өдрийг дуустал 45 хоног
үргэлжилж шилдгүүдээ тодрууллаа.

Турбоагрегат нь сүлжээнд залгагдан заагдсан
чадлаа авсан. АО РОТЕК компанитай хамтран “түлхүүр
гардуулах” нөхцлөөр хийгдсэн ажил нь богино
хугацаанд буюу 11 сар 8 өдрийн дотор хийгдсэн байна.

Долоон жил завсарласан дээд лиг волейболын
спорт сонирхогчдын цангааг тайлж, гал ассан тоглолтуудыг
үзэгч олондоо хүргэлээ. Монголын Волейболын холбооны
үндэсний дээд лигийн аварга шалгаруулах тэмцээнд
эрэгтэй 82, эмэгтэй 74, нийт 156 тамирчин хурд хүчээ сорин
өрсөлдөж, шилдэг баг тамирчдаа тодрууллаа.

1983 оноос ажилласан энэхүү машины шинэчлэл
нь агрегатын чадлыг 20 МВт –аар, дулаан чадлыг 40
Гкал/ц –аар тус тус нэмэгдүүлсэн. Турбины ажиллах цаг
нөөц бүрэн шинэчлэгдсэнээр, дахиад 30 жил ажиллах
боломжтой боллоо.
Энэхүү төсөлд АО УТЗ компанийн ОХУ,
Казакстан, Белорусь –ийн ПТ-60, ПТ-80 турбинуудын
шинэчлэлийн төслийн туршлага орсон. ПТ-100 турбин
нь АО Уралийн турбины заводын Улаанбаатар хотын
ДЦС-4 –д шинэчлэгдэх 4 турбины хоёр дахь турбин нь
юм. Улаанбаатар хотын ДЦС-4 –ийн үндсэн тоноглолын
шинэчлэлийн төсөл 2020 онд хэрэгжиж дуусна.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас хамтран зохион
байгуулсан дээд лигийн тэмцээний хаалтын үйл
ажиллагаанд Волейболын холбооны удирдах зөвлөлийн
хүндэт гишүүд, ахмад волейболчид, волейболын спортыг
сонирхогчид оролцлоо. Дээд лигийн хүрэл медалийг
Ү.Төмөрхуяг эзэнтэй, ОУХМ Т.Отгонтөгс менежертэй,
Б.Даринчулуун ахлах дасгалжуулагчтай, СМ Д.Билгүүн
туслах дасгалжуулагчтай СМ З.Цэнд-Аюуш ахлагчтай
“Эрчим” баг шалгарлаа. Тус тэмцээний “шилдэг довтлогч”оор багийн ахлагч СМ З.Цэнд-Аюуш тодорлоо.
Ивээн тэтгэж тэмцээний турш бүхий л зүйлд
анхаарлаа хандуулсан компанийн нийт удирдлагууд
ажилтан албан хаагчид та бүхэндээ баярласан талархсан
сэтгэгдлээ илэрхийлж шинэ он шинэ жилийн баярын
мэндийг дэвшүүлье.
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11-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Төлөвлөгөөний биелэлт
Горимын даалгавараас 8962.93 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 1027.591 мян.кВтц-аар зөрчиж,
төлөвлөгөөг 7935.339 мян.кВтц-аар давуулж 102.5 %-aар биелүүллээ. Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 395 МВт,
дээд ачаалал 640 МВт байсан. Энэ сард манай компани үйл ажиллагааны доголдлоос хамаарч 1027.591 мян.кВтц-н
зөрчил гаргасан.
Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт
Үзүүлэлт

Нэгж

ЦЭХ-ний түгээлт
ДЭХ-ний түгээлт

Тухайн сарын

Оны эхнээс

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Биелэлт,%

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Биелэлт,%

сая.кВтц

338.1

346.0

+7.9

102.3%

3036.2

3111.8

+75.6

102.5%

мян.Гкал

444.3

444.3

-

100.0%

3353.2

3353.2

-

100.0%

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө: ЦЭХ - 102,5%, ДЭХ - 100,0% биеллээ.
ДҮТ-ийн диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө болон биелэлт
Нэмэх шийдвэр

Графикийн хасах
зөрчил

Хасах шийдвэр

Ачаалал

Төлөвлөгөөний
биелэлт

Графикийн
нэмэх зөрчил

удаа

мян.кВтц

удаа

мян.кВтц

удаа

мян.кВтц

дээд
/МВт/

доод
/МВт/

мян.кВтц

мян.кВтц

77

8962.93

13

1727.545

4

1027.591

640

395

7935.339

+20.0

СПОТ зах зээлийн талаар
СПОТ арилжааны зах зээлд 313.1 мян.кВтц буюу
28909.628 сая.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдан,
72.888 мян.кВтц буюу 1880.081 сая.төгрөгний цахилгаан
эрчим хүч худалдан авч авлага, өглөгийн зөрүүгээр 27.0
сая.төгрөгний авлагатай ажиллалаа.

тн-г түлж, 31 тн мазут хэмнэсэн. Зуухыг хүйтнээс 5 удаа
галлаж 80 тн мазут, нэг удаа халуун галлагаа хийж 12 тонн
мазут түлсэн.
Жишмэл түлшний зарцуулалт
Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл
түлшийг - 16.776 гр/кВтц-аар, Дулааны эрчим хүч түгээхэд
зарцуулах жишмэл түлшийг - 0.537 кг/Гкал-аар хэмнэж
гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс 6044 тн жишмэл
түлш буюу 12805 тонн бодит түлш /илчлэг 3304 ккал/кг/
хэмнэсэн.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт
Цахилгаан эрчим хүчний түгээлт төлөвлөлтөөс
17.6 сая.кВтц-аар давж 105.4 % биелсэн.Өнгөрсөн оны
мөн үеэс 28.6 сая.кВтц-аар буюу 9.0 %-аар өссөн. Оны
эхнээс 109.7 сая.кВтц-аар давж, 103.7 %-ийн биелэлттэй
байна.

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
ЭХЗХ-оос батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг
0,61 %-иар буюу 2386.757 сая.кВтц-аар хэмнэсэн.

Дулааны эрчим хүчний түгээлт төлөвлөлтөөс
11.1 мян.Гкал-аар давж 102.6 %-н биелэлттэй, өнгөрсөн
оны мөн үеэс 46.6 мян.Гкал буюу 11.7 %-аар өсчээ. Оны
эхнээс дулааны үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөө 104.0
мян.Гкал-аар давж биелсэн. Үүнээс “УБДС” ХК–д нийлүүлэх
дулаан 60.5 мян.Гкал байлаа.

№

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
11-р сард горим ажиллагаанд 7 зуух, 6 турбин
оролцсон. 2019 оны 11 сарын эхний 17 хоногт 6 зуух, 6
турбины горимоор ажилласан. 17/Х -аас 7 зуух, 6 турбины
горимд орж ажилласан.
Сарын дунджаар 6.42 зуух, 5.86 турбинтэй ажиллаж,
зуух, турбин бэлтгэлгүй байсан. Үндсэн тоноглолуудаас
ТГ-1 шинэчлэлд, К-7 их засварт тул ажиллаагүй.
Тайлант сард зуух - 5, турбин - 9 удаа зогссон.
Нүүрсний зарцуулалт
Уурхай

нэгж

Багануур

гүйц

зөрүү

биелэлт

мян.тн

185.0

175.939

-9.1

95.1%

Шивээ-Овоо мян.тн

150.0

149.537

-0.5

99.7%

335.0

325.476

-9.5

97.2%

Бүгд

мян.тн

нэгж

09-р сар
төлөв

гүйц

кВтц /
тн.нүүрс

30.53

29.03

1

1тн нүүрс нунтаглахад
зарцуулах цахилгаан

2

1тн уур боловсруулахад
зарцуулах үлээлт соролтын
цахилгаан

кВтц /
тн.уур

4.20

3.99

3

1тн тэжээлийн ус шахахад
зарцуулах цахилгаан

кВтц /
тн.тэж ус

8.17

7.77

4

Эргэлтийн усны насосд
зарцуулагдах цахилгаан

%

1.24

1.18

5

Дулаанжуулалтын насосд

кВтц /
тн.сүлж.ус

0.60

0.57

Уур усны алдагдал
Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн
цэвэрлэсэн усны зарцуулалтыг 1.09 % буюу 19974
тонн конденсат хэмнэсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй
харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн усны зарцуулалт 150 тноор нэмэгдсэн. Осмосын халаагч уурын зарцуулалт 3327
тн байлаа.

Тухайн сарын
төлөв

Үзүүлэлт

○○ Зуух дүүргэх усны зарцуулалт 480 м3 байлаа.

Мазутын зарцуулалт
Энэ сард 120 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 89
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11-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2019 оны 11-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын
зогсолт 14 бүртгэгдсэнээс зуух 5 удаа, турбин 9 удаа тус тус зогссон. Хүний буруутай үндсэн тоноглолын зогсолт
гараагүй
○○ Тоноглолын гэмтэлд тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн 6 акт /5378,0 мян₮/: ТДЦ-3 /4153,0 мян₮/, МЦ-1, ЗЦ-1
/1225,0 мян₮/.
○○ Мазут зарцуулалтын 3 акт: ЗЦ-1 /57183,7 мян₮/, ЗА-1
○○ Тоноглолын аваарын зогсолтыг судалсан 1 акт: ЦЦ-1 /3387,4 мян₮/
○○ Тос зарцуулалтын акт: ТЦ-1 /999,7 мян₮/
○○ Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг ашиглалтаас хасах 10 акт: ЗА-2, ЦЦ-4, СБХ-2, МЦ-2
○○ Нийт 21 акт /66948,8 мян₮/ тогтоогдсон.
21 актны 4 буюу 19,1 % нь хувь хүний буруу үйл ажиллагаа, ажлын зохион байгуулалт хангалтгүй, гүйцэтгэгч
компаний засварын чанар муугаас шалтгаалан бичигдсэн. Мазут зарцуулалтын акт №20 -ыг хүчингүй болгон
дахин бичигдсэн.
Үндсэн үйлдвэрлэлийн ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд хэмжилт хийв.

Цех нэгжүүд

2018 оны
11-р сар

2019 оны
11-р сар

2018 оны
11-р сар

2019 оны
11-р сар

1

ТДЦ

83.8

82.6

22.4

21.2

30.4

30.2

20.4 ↑

17.6 ↑

2

ЗЦ

90.2 ↑

91.4 ↑

29.6

28.3

28.9 ↓

28.1 ↓

11.3 ↑

11.1 ↑

3

ТЦ

89.5 ↑

90.3 ↑

29.1

28.7

29.5 ↓

28.9 ↓

4

Хими

72.0

72.9

25.0

23.4

30.8

28.4 ↓

5

Механик

70.5

71.8

25.4

21.5

31.2

30.1

Станцын
дундаж
15.8 мг/м3

Станцын
дундаж
14.35 мг/м3

№

2019 оны
11-р сар

Ажлын байрны
тоосролт (10 мг/м3)

2018 оны
11-р сар

Ажлын байрны
чийглэг (30-60%)

2019 оны
11-р сар

Ажлын байрны халуун
(12-30оС)

2018 оны
11-р сар

Дуу шуугиан
(85 дб)

Хяналтын алба

ЕВРОПЫН ТИВИЙН НОЁН ОРГИЛ ЭЛЬБРУСТ МАНАЙ ТАМИРЧИН АМЖИЛТТАЙ АВИРЛАА.
НАХ-ийн ажилтан Чулуунбат овогтой Бат-Оюун нь 2019 оны 4-р сарын 26-ны өглөө 08:30 минутад ОХУын Кавказын нурууны ноён оргил Эльбруст (д.т.д-5642 м) авиралт хийн, байгууллагынхаа далбааг мандуулсан
байна.
Тэрээр уулын спортоор хичээллээд 6 жил гаруй болж байгаа бөгөөд байгалийн хадны болон мөсөн
хананы авиралт УАШТ-ээс өөрийн ангилалд хурд хүч авхаалж самбаагаа сорин 1 алт, 1 мөнгө, 2 хүрэл медаль
хүртсэн амжилт гаргажээ.
Мөн 2017 онд Монгол Алтайн нурууны Алтай таван богд хайрханы хүйтний оргилд (4374 м) хөл тавьж
байгууллагынхаа туг далбааг мандуулсан.
Эльбрус оргил руу авирахын тулд бүтэн 1 жилийн хугацаанд төлөвлөж бэлтгэл хийсэн бөгөөд Хэнтий
нурууны Асралт хайрхан, Алтайн нурууны их, бага Богд, Соёны нурууны Мөнх Сарьдаг, Хорьдол Сарьдагийн
нурууны Уран дөш, Дэлгэрхаан зэрэг хайрхануудад авирч нөр их хөлс хүч, цаг хугацааг зарцуулжээ.
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Нийгэм ахуйн хэлтэс Ч.Бат-Оюун

Эх орны хөгжлийн баталгаа, Эрчим хүчний хүчирхэг тулгуур нь байна

ЭРГЭЛТЭТ БУЦЛАМТГАЙ ҮЕТ ЗУУХНЫ ТУХАЙ
Эргэлтэт буцламтгай үет зуух (Circulating fluidized bed boiler) нь түлшийг шатаах технологи дундаа
шинэ тутамд тооцогдоно. Тус төрлийн зуух нь хатуу
түлшийг шатаахдаа эзлэхүүнт галын хотолтой адил
нунтаглах шаардлагагүй, тодорхой хэмжээнд хүртэл
буталсан нүүрсийг түлдэг тул:

хатуу хэсэг нь буцаж галын хотлын доод хэсэг рүү
ялгарна.

1. Тоос бэлтгэх системийн ДХЦЭХ байхгүй,
2. Шаталтын цөмийн халуун 9000С хүрэхгүй тул
азотын исэл ялгарах нь бусад зуухны үзүүлэлттэй
харьцуулахад бага,
3. Шохойн чулууг шаталтад нэмж өгөн хүхрийн ислийн
ялгарлыг бууруулах боломжтой,
4. Галын хотлын дулааны хүчдэл бага тул халах
гадаргуун гэмтэл маш бага,
5. Зуухны ачааллыг ихээр өөрчлөх боломжтой
6. Түлшний сонголтын хувьд маш өргөн
зэрэг олон давуу талтай, байгаль орчинд ээлтэй гэж
үнэлэгддэг.
Үлээх салхилуурын ЦЭХ хэрэглээ бусад төрлийн
зуухнаас өндөр байдаг сул талтай.
Шаталтын бүсэд байрлах үе болгох материал
нь голчлон кварц элс байх ба их хэмжээний дулаан
авч халсан үеийн материалаас дулаан хүлээн авах
замаар түлшний шаталт явагддаг онцлогтой. Шаталтад
шаардлагатай агаарыг галын хотлын доод хэсгээс өгөх
ба энэ агаарын урсгалын хүчээр кварц элс ба түлшний
хэсгүүд байнгын хөдөлгөөнд орших тул шингэн
буцлахтай адил үзэгддэгээс буцламтгай үет шаталт гэж
нэрлэсэн.

Бага хүчин чадлын зуухны хувьд циклон нь шууд
галын хотлын дараа байрлах тул халуун циклонт зуух,
томоохон хүчин чадалтай зууханд уур халаагчууд зэрэг
тоноглол галын хотолд байрласан байх тул түүний дараа
циклон байрладагаас хүйтэн циклонт зуух гэж ялган
нэрлэдэг. Манай улсад хүйтэн циклон зуух одоогоор
байхгүй. Циклонд маш их хэмжээний хий өндөр хурдаар
хуйлрах тул элэгдэл өндөр явагдана. Үүнээс сэргийлж
дотоод элэгдлээс хамгаалах материалыг циклонд
суурилуулдаг. Хэрвээ дээрх хамгаалах материалыг буруу
хийвэл циклоныг гэмтээн шинээр барихаас аргагүй
болх хүртэл хүндрэлд хүргэнэ.

Түлш нь бүрэн шатаж дуусах хүртэл 20-40
удаагийн цикл хөдөлгөөн хийгддэг тул галын хотлын
доод хэсгийн халах гадаргууд маш их хэмжээний
элэгдүүлэх нөлөө үзүүлдэг. Бага чадлын (CFB) зууханд тус
халах гадаргуун хэсгийг хучилт хийж тусгаарлах аргыг
ашигладаг бол томоохон хүчин чадлын зууханд дороос
үлээх агаарын соплоны чиглэлийг өөрчлөх, мөргөцөг
хийж урсгалыг өөрчлөх замаар элэгдлээс хамгаалдаг.

Галын хотлын даралт нь орчны агаарын
даралттай адил нөхцөлд ажилладаг (atmospheric fluidized bed combustion - AFBC) зуух гэж ижил төрлийн
технологи бий. Энэ техонлоги нь шаарга ялгаруулдаггүй,
хоолойн элэгдэгл (CFB) зуухтай харьцуулахад бага, утаа
сорогчийн ДХЦЭХ бага зэрэг давуу талтай боловч горим
барихад (CFB) зуухнаас хүнд, түлшний зарцуулалт өндөр
зэрэг дутагдалтай. Тус зуухыг шаталтын идэвх муутай
түлш, био масс, хог хаягдал шатаахад илүү тохиромжтой
гэж үздэг бөгөөд галын хотлын доод хэсгийн элэгдэл
маш их байдаг нь хүндрэл болдог.

Энэ төрлийн зуухны шаталтаас шаарга (Bottom
ash) ялгарал ямар түвшинд байх нь шаталтын горимыг
барьж ажиллаж байгаа эсэхийн хамгийн гол үзүүлэлт
болдог. Шаталтын горим алдах, үеийн халууныг
барьж ажиллаж чадалгүй өндөр барьснаар кварц элс
шааргатай нийлэн цуллаг шаарга болон шил эсвэл
керамик төрлийн хатуу нэгдэл болж галын хотлоос
ялгарахгүй хүндрэл учруулдаг. Манай улсад ашиглаж
байгаа (CFB) зууханд ялгарсан шааргыг ихэвчлэн
эргүүлэн галын хотолд өгч үе үүсгэхэд ашиглаж байна.

Эргэлтэт буцламтгай үет зуухны дээд үзүүлэлт
нь шулуун урсгалт, 1300-1500т/ц хүчин чадалтай, уурын
халуун 5800С, даралт 27МПа хүртэл байна. Цаашид энэ
зуухны технологи хөгжиж эзлэхүүнт галын хотолт зуухтай
өрсөлдөх хэмжээнд хүрэх боломжтой гэж үздэг. Хатуу
түлшээр ажилладаг ДЦС барих төслийг санхүүжүүлэхэд
дэлхийн томоохон санхүүгийн байгуулагууд татгалзаж
байгаа тул хатуу түлшээр ДЦС барих төслийн гүйцэтгэгч
нар (CFB) зуух суурилуулан ашиглах талаар мэдэгдэж,
аль болох давуу талыг нь сурталчилж байна.

Энэ шаталтын технологи нь анхандаа дутуу
шаталтын үлдэгдэл бүхий утааны хийг нэгэнт галын
хотлоос утаа сорогчийн соролтоор гарсан бол
алддаг байсныг эргүүлэн галын хотолд өгөх циклон
суурилуулснаар түлшийг бүрэн шатаах, алдагдалгүй
ажиллах боломж бүрдсэн. Галын хотлоос гарах утааны
хийн суваг нь том хэмжээтэй циклоноор нэвтэрч хий нь
цааш конвектив хэсэг рүү зайлуулагдан, том хэмжээтэй
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СХА-ны Судалгааны инженер Э.Ганбат

Эх орны хөгжлийн баталгаа, Эрчим хүчний хүчирхэг тулгуур нь байна

“ҮНДСИЙГ ТЭЖЭЭГЧ” ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ

Компанийн
сургалт
хөгжлийн
нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “ТИ И ЭЙ ЭМ
КОНСАЛТИНСИ” ХХК-аас хувь хүний хөгжлийн
“Үндсийг тэжээгч” сургалтыг компанийн бүх
алба, хэлтэс, цех нэгжүүдийн нийт 208 инженер
техникийн ажилтнуудад 2019 оны 09 дүгээр сарын
19-өөс 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр
хүртэлх хугацаанд амжилттай зохион байгууллаа.

халуун дулаан уур амьсгалтай, өрнүүн,
сэтгэл ханамжтай оролцсон ба дээд түвшний
удирдлагадаа сургалтын агуулгыг хүргээсэй,
хамтран ажилладаг бүх хүмүүст минь сонсгоосой
гэж хүсэлт тавихын сацуу шууд өөрийгөө
өөрчлөхийг хүссэн чин хүсэл эрмэлзлэлтэйгээр
сургалтын дараа талархлын үгсийг хэлж байлаа.
ДХХАЦ-ийн ээлжийн дарга Ц.Энхболд:
“Хандлагын хүч хичээл орсноор харилцаа
хандлага өөрчлөгдсөн төдийгүй хамт олны дотор
багаар ажиллах, нийгэм, гэр бүлдээ зөв үзэл
төлөвшил олж харахад нэмэлт үндэс болж өгсөн.”
хэмээн сэтгэгдлээ илэрхийллээ.

Сургалтын агуулгын хувьд Хандлагын хүч,
Нөлөөлөгч удирдагч, Харилцаа, Багийн ажиллагаа
гэсэн үндсэн 4 сэдвийн хүрээнд чиглэгдсэн ба
компанийн нийт ажилчид бие биедээ талархалтай
хандах, урамшуулах, идэвхижүүлэх харилцааг
хэвшил болгох, шүүмжлэлийг ганцаарчилж,
магтаал сайшаалыг нийт хамт олны өмнө
хэлж занших нь компанийн соёлын бүтээлч
түвшинг өсгөх, ажилтны бүтээмжийг оновчтой
хөгжүүлэхэд тустай байдаг талаар онцоллоо.

Мөн сургагч багшаас зарим ажилтнууд
өөрийн хувийн амьдралдаа сэтгэлзүй, харилцаа
хандлагын талаар зөвлөгөө авч, ярилцах
боломжийг бүрдүүлсэн нь өнөөгийн бухимдал
ихтэй нийгэмд нүдээ олсон сургалт байлаа
Сургалтын явцад оролцогчид идэвхитэй, гэдгийг онцолж байлаа.
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ЗХНА-ны Сургалтын мэргэжилтэн Ц.Солонго

Эх орны хөгжлийн баталгаа, Эрчим хүчний хүчирхэг тулгуур нь байна

АСБЕСТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? ТҮҮНИЙ ХОР НӨЛӨӨЛӨЛ
Асбест нь байгаль дээр тархсан гидросиликат
магни, төмөр, кальци, натригаас тогтсон маш нарийхан
утсархаг бүтэцтэй, бутрамтгай чулуулаг эрдсүүд юм.
Асбестийн бүлгийн эрдэс нь бат бэх, дулаан цахилгааныг
бага дамжуулдаг, гадаад орчин, халуун, хүйтэн, галд болон
химийн бодисын үйлчлэлд тэсвэртэй, удаан эдэлгээтэй
зэрэг онцлог шинж чанаруудтай. Байгаль дээрхи асбестийн
ордноос олборлосон эрдсийг үйлдвэрт бутлаж, түүнийг
утаслаг ширхэгээр нь задлаж төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэхэд хэрэглэдэг.

Богино хугацааны өртөлт гэдэг нь ажлын бүсийн
агаараас 30 минут хугацаанд цуглуулсан сорьцонд
тодорхойлогдсон 1см3 агаар дахь асбестйин ширхэглэгийн
хэмжээ ба ЗДХ нь бүх төрлийн асбестай харьцах үед 1,0 см
3-с ихгүй байна. /Асбестийн богино хугацааны өртөлтийг
MNS ISO 8672:2015 , MNS ISO 10312:2015/
Асбестийн нөлөөнд хэн илүү өртөмхий байх вэ?
Асбестийн нөлөөнд хүн бүр өртөх боломжтой /1
удаагийн өртөлт, олон жилийн өртөлт адилхан өвчлөх
магадлалтай.
○○ Асбесттай материалыг өрөмдөх, хөрөөдөх
○○ Асбестан цементийг зуурах, шавардах
○○ Асбестан цементээр зуурсан шавар хоолойг эвдэх,
шаваасыг ховхлох , буулгах үед эрсдэл өндөр байдаг.

Асбестийн төрөл
Асбестийн бүлгийн эрдсүүдийг химийн бүтэц
найрлагаас нь хамаарч кризотил, амозит, крикодолит,
тремолит, актинолит, антофиллит гэсэн 6 -н төрөлд хуваадаг.
Цагаан (кризотил), хөх (крикодолит), бор (амозит) асбестыг
хэрэглэж байна.
Маш нарийн ширхэг бүхий энэ чулууны ширхэг
нь хүний үсийг 5000 хуваасны нэгтэй ойролцоо нарийхан
байдаг байна.
Асбест агуулсан бүтээгдэхүүн
Асбест агуулсан бүтээгдэхүүнийг барилгын материал,
эрчим хүч, авто машины сэлбэг, дулаан тусгаарлагчийн
үйлдвэрлэлд дараах байдлаар ашиглаж байна.
○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○

Дулааны цахилгаан станц, уурын зуух, халаах төхөөрөмж
зэрэгт дулаан тусгаарлагч
Барилгын үндсэн болон туслах материал (асбестан
цемент, тааз, хана, дээврийн хавтан, шалны хулдаас,
хуулга)
Төмөр хайлуулах зууханд тусгаарлагч
Асбестан цементээр хийсэн сантехникийн хоолой,
хавтан, хашлага
Ваар сав, суулга
Цахилгаан шатны тоормосны бэхэлгээ
Үрэлтийн жийргэвч, тусгаарлагч
Төрөл бүрийн шүүлтүүр
Гал унтраагчдад зориулсан галд тэсвэртэй хувцас
Авто машины тоормосны болон хөдөлгөөн дамжуулах
дискны жийргэвч

Асбестийн тоосны шалтгаант
уушигны хавдар

Цээж хэвлийн гялтан
хальсны хортой хавдар

Мөн асбестийн тоос тухайн ажилтны ажлын гутал,
хувцас, гар, үсэнд наалдан гэр бүлийнхэнд нь сөргөөр
нөлөөлж өвчлүүлдэг.
Асбестийн нөлөөлөлд зөвхөн ашиглаж буй
газрынхан төдийгүй асбестийн бохирдолтой нутаг дэвсгэрт
оршин сууж буй хүмүүс, асбест агуулсан материалаар
баригдсан орон сууцанд амьдарч буй иргэд өртөх эрсдэлтэй.
Ажилтнаа хэрхэн хамгаалах вэ?
○○ Асбестийн хэрэглээг бууруулах, бүр мөсөн хориглох,
зогсоох, асбест агуулаагүй орлуулах бүтээгдэхүүнийг
хэрэглэхэд чиглэсэн шат дараалалтай үйл ажиллагааг
явуулах
○○ Асбесттай ажлыг аль болох хүмүүсээс хол, тусгайлан
барьсан эсвэл түр зуурын битүүмжлэгдсэн өрөөнд
явуулах
○○ Асбестийн
тоосыг
багасгахын
тулд
чийглэх,
агааржуулалтыг сайжруулах зэрэг арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх
○○ Асбесттай материалыг зайлуулахдаа чийглэх, хагарч
бутрахаас сэргийлэх, тоосыг үйлдвэрийн зориулалттай
тоос сорогчоор соруулах
○○ Ажилчдыг тоосноос хамгаалах иж бүрэн зориулалтын
хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангах, тогтмол зөв
хэрэглүүлэх
○○ Ажлын дараа шүршүүрт орж, ажлын хувцасаа иж бүрэн
солих орчинг бүрдүүлэх, ажилчдад зөв дадал олгох
○○ Ажилчдыг эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат
үзлэгт тогтмол хамруулахАжлын байранд эрүүл мэндийг
дэмжих ялангуяа тамхи таталтыг багасгах

зэрэг бүтээгдэхүүнүүдэд үйлдвэрлэхэд өргөнөөр ашиглаж
байгаа нь асбестын тоосонцорт өртөж, өвчлөх эрсдлийг
нэмэгдүүлж байна.
Асбестийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө
Асбестийн тоос асбесттай ажлын байр, орон сууц,
гадаад орчинд тархан улмаар хүний эрүүл мэндэд муугаар
нөлөөлдөг. Асбестийн тоос амьсгалын замаар биед нэвтрэн
орж, уушгинд удаан хугацаагаар тунаж үлдэн үрэвсүүлэх,
цээжний гялтан хальсны зузаарал, хавдар, уушиг тоосжих
өвчин, уушигны хортой хавдар, зэрэг өвчнийг үүсгэх
шалтгаан болдог.
Уушигны хавдар: Нууц үе урттай, асбестийн тоосонд
өртсөнөөс хойш 25-30 жилийн дараа уушигны хавдар
тохиолдох магадлалтай. Асбесттай харьцаж ажилладаг
хүн тамхи татдаг бол өвчлөл үүсэх эрсдэлийг 20 хувь
нэмэгдүүлдэг.
Асбестийн өртөлтийн цагт жигнэсэн дундаж гэдэг
нь ажлын бүсийн 1см 3 агаарт агуулагдаж болох хамгийн
их асбестийн ширхэглэгийн ажлын 8 цагийн хугацаанд
дундажилсан хэмжээ ба ЗДХ нь 0,1шг/см3 -ээс ихгүй байна. /
MNS-4990-2015/

Ажилтан өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ?
○○ Ажил дууссаны дараа хувийн хамгаалах хувцас,
хэрэгслээ болгоомжтой тайлж, тоос тархахаас сэргийлж,
тусгай уутанд хийж, “АСБЕСТТАЙ” гэж бичээд тусгай хог
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Эх орны хөгжлийн баталгаа, Эрчим хүчний хүчирхэг тулгуур нь байна

АСБЕСТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? ТҮҮНИЙ ХОР НӨЛӨӨЛӨЛ

○○
○○
○○
○○

хаягдалд хаях
АСБЕСТТАЙ хувцас хэрэгслийг тусад нь угаалгын машинд
угаах
Асбесттай харьцан ажилладаг талаар эмч, эрүүл ахуйч
нарт мэдээллэж байх
Эрүүл мэндийн үзлэгт тогтоосон хугацаанд хамрагдаж
байх
Асбесттай ажиллах үеийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл

Нэг удаагийн хамгаалах хувцас
○○ Асбестын ширхэглэгийг нэвтрүүлдэггүй
○○ Хувцас доторхи чийгшлийг бууруулдаг
○○ Толгой, их бие, хүзүү, бугалга, өвдөг болон хөлийг
бүрхсэн
○○ Хэрвээ урагдвал нэн даруй солих
Асбест зайлуулах ажлын үед баримтлах дүрмүүд
○○ Асбест агуулсан материалыг хагалж, бутлах бүрд агаарт
аль болох бага ширхэглэг цацагдах боломжтой аргыг
ашигла
○○ Асбест агуулсан материалыг аль болох бүтэн байдлаар
зайлуулах
○○ Нойтон аргуудыг ашигла (Тоос дарагч)
○○ Өвөрмөц тоос сорогч ашиглах
○○ Битүү орчинд ажилла
○○ Амьсгал хамгаалах баг ашигла

Ажлын талбайн тусгаарлалт хийх
○○ Шатнуудыг битүүмжлэх болон цахилгаан шатыг хаах
○○ Цахилгаан шатыг хамгийн доод давхарт байрлуулах
○○ Ажлын талбай дээрхи бусад бүх зүйлийг зайлуулах
○○ Хэрвээ хөдөлдөггүй бол битүүмжлэх
○○ Ажлын талбайг битүүмжлэх
○○ Ажил эхлэхээс өмнө ажлын талбайг цэвэрлэх
○○ Агааржуулалтын хоолойн таг болон цахилгааны
залгуурын оролтуудыг битүүмжлэх
○○ Цонх, хаалга, хана, шалнуудыг битүүмжлэх
Ажил дууссаны дараа
○○ Зохицуулагдсан
бүсээс
гарахаас
өмнө
бүх
бохирдуулагчдыг арилгах
○○ Бохирлогдсон багажнуудыг ажлын талбайд үлдээх
○○ Тоног төхөөрөмжийн өрөөнд малгай, гуталнуудыг
тайлах
○○ Хамгаалалтын хувцсуудыг тайлах
○○ Амьсгал хамгаалах багаа тайлалгүйгээр усанд орох
өрөөнд орох
○○ Амьсгал хамгаалах багаа усаар угаагаад тайлж усанд
орох
○○ Цэвэр өрөөнд орох
○○ Амьсгал хамгаалах багны шүүлтүүрээ хогны саванд хаях
○○ Ажлын бус хувцсаа өмсөөд өрөөнөөс гарах
Эмнэлэг

ХҮЧ ТАМИР ОРУУЛАГЧ ТОСТ ЖИМСГЭНЭ “ЧАЦАРГАНА”
Дэлхий нийтэд хорт хавдар их
үүсч байгаатай холбоотойгоор
хүмүүс байгалийн гаралтай
витаминлаг жимс жимсгэнийг
хэрэглээндээ түлхүү хэрэглэхийг
илүүд үзэж байгаа билээ.
Ялангуяа
чацарганы
шүүс,
тос зэрэг витаминаар баялаг,
хүнсний үнэт чанар өндөртэй
бүтээгдэхүүнийг
ихээхэн
сонирхож эхэлж байна.
Дэлхий нийтэд хорт хавдар их үүсч байгаатай
холбоотойгоор хүмүүс байгалийн гаралтай витаминлаг
жимс
жимсгэнийг
хэрэглээндээ
түлхүү хэрэглэхийг
илүүд үзэж байгаа билээ. Ялангуяа чацарганы шүүс, тос
зэрэг витаминаар баялаг, хүнсний үнэт чанар өндөртэй
бүтээгдэхүүнийг ихээхэн сонирхож эхэлж байна.
Дэлхий нийтэд хорт хавдрын өвчлөл нэмэгдэж
байгаатай холбоотойгоор хүмүүс байгалийн
гаралтай
аминдэмлэг жимс жимсгэнийг түлхүү хэрэглэхийг эрмэлзэж
байна. Ялангуяа чацарганы шүүс, тос зэрэг аминдэмээр
баялаг, хүнсний үнэт чанар өндөртэй бүтээгдэхүүнийг
сонирхож эхэлж байна.
Чацаргана нь исгэлэн амттай, бүлээн чанартай,
хуурай, тослог жимсгэнэ бөгөөд түүний шүүс нь чийг бамын
өвчин, ханиад, ядаргаа, зүрх, судас, гэдэс дотор амьсгалын
эрхтний үйл ажиллагааг эрс сайжруулдаг гэдэг нь
судалгаагаар тогтоогдсон байдаг.

Энэхүү жимсгэнэ нь найрлагандаа А, Е аминдэм,
олон тооны ханаагүй тосны хүчлүүд биологийн идэвхит
бодисуудыг агуулдаг нь дархлааны эсийн нэмэх, хорт
хавдрын эсрэг үйлдлийг үзүүлэх ач холбогдолтой.
Эртний монголын хаад хоол хүнсэндээ чацарганыг
хэрэглэдэг байсан ба дэлхийн
хагасыг эзлэхэд чацарганы ашиг
тус их байсан тухай түүхэнд
тэмдэглэгдсэн байдаг.
Эрдэмтэн судлаач нарын
үзэж байгаагаар 1 тн жимснээс
20-70 кг тос, 600 литр цэвэр шүүс,
50 кг поливитамины бэлдмэл,
200-250 литр амтат дарс зэрэг
боловсруулсан
бүтээгдэхүүн
авах боломжтой гэж үздэг.
Хүйтэн
сэрүүний
улирал
эхэлж
байгаатай
холбоотойгоор “Эрчим” зоогийн газар нь аминдэм, эрдэс
бодисоор баялаг тост жимс чацарганы шүүсээр үйлчилж
байна. Та бүхэн дархлаагаа дэмжиж, ханиад томуунаас
урьдчилэн сэргийлэн эрүүл мэндээ дэмжихийн тулд дэлхийд
үнэт чанараараа танигдсан энэхүү жимсгэнэ болон түүний
шүүсийг тогтмол хэрэглэхийг зөвлөж байна.
Чацарганы шүүс ундаа бэлтгэх арга
Жимсийг угааж цэвэрлэн 40-45 градуст халаана.
Дараа нь няцалж жижиглэн саванд шүүж 65-70 градус хүртэл
халаагаад шилэн саванд савлаж түүнийгээ буцламтгай
халуун усанд 20-25 минут байлгаж ариутгаж битүү таглан
сэрүүн газар тавьж хадгална.
Эрчим зоогийн газар
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